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назива уже научне области за коју је изабран у звање и назива универзитета/факултета/института 
на  којем је члан комисије запослен. 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1) Име и презиме: Дејан (Љубомир) Бранковић 
2) Датум и мјесто рођења: 06.03.1972. године, Бања Лука, Босна и Херцеговина 
3) Постдипломске студије, по старом плану и програму, завршио на Универзитету у 

Бањој Луци, Машински факултет, студијски програм Индустријски инжењеринг, 
смјер управљање квалитетом и ефективни менаџмент и стекао звање магистар 
техничких наука. 

4) Магистарску тезу под називом: „Развој модела утицаја провођења инвестиционих 
активности на ефективност индустријског система“ одбранио на Машинском 
факултету, Универзитет у Бањој Луци, дана: 5.11.2010. године. 

5) Научна област: Машинство (индустријски инжињеринг) 
6) Кандидат је тему докторске дисертације пријавио на Машинском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, на дан 12.05.2015. године (бр. протокола 16/3.972/15 
од 26.05.2015. године).  

 Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, број 16/3.1109/15, од 11.6.2015. године, именована је Комисија за 
оцјену подобности теме и кандидата. 

 Наставно-научно вијеће Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци на 
сједници одржаној 09.07.2015. године прихвата позитиван Извјештаја комисије 
о подобности теме и кандидата и доноси одлуку број 16/3.1282/15 о 
прихватању теме докторске дисертације и подобности кандидата, те 
именовању ментора.  

 Сенат Универзитета у Бањој Луци је одлуком број 02/04-3.2305-91/15 од 
16.7.2015. године, дао сагласност на одлуку Наставно-научног вијећа 
Машинског факултета и кандидату одобрио тему докторске дисертације под 
називом „Оптимизација поузданости рада производног система за производњу 
хигијенског папира коришћењем концепција одржавања према стању“.  

 Кандидат мр Дејан Бранковић је рукопис докторске дисертације и 
библиографију, предао у студентску службу Машинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци на дан 12.05.2018. године, број протокола 
16/4.220/18, чиме је иницирана процедура прегледа и оцјене докторске 
дисертације.  

 У складу са прописаном процедуром, на захтјев ментора извршена је провјера 
оригиналности докторске дисертације на плагирање помоћу софтвера при чему 
је утврђена подударност текста у проценту мањем од <1%, те да не постоји 
плагијаризам. На основу успјешне провјере дисертације издата је Потврда од 
стране продекана за научно-истраживачки рад Машинског факултета и 
докторска дисертација је упућена у даљу процедуру прегледа и оцјене. 

 
Комисија је утврдила да је мр Дејан Бранковић запослен у Фабрици за 

производњу папира СХП Целех а.д. Бања Лука, у звању Менаџера службе 
одржавања и котловнице. Увидом у библиографију кандидата и одговарајуће 
електронске базе радова, утврђено је да је кандидат као аутор или коаутор објавио 9 
научних публикација у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству, од 
чега 1 научни рад у часописима са СЦИ листе. Све поменуте публикације припадају 
у научној области Машинство, ужа научна област Производно машинство – 
Одржавање индустријских система.  
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Од свих радова из библиографије, значајно је издвојити неколико научних 
публикација на којима је кандидат мр Дејан Бранковић први аутор:  

 
 1 научни рад у водећим часописима са СЦИ листе (Thomson Reuters), 
 2 научна рада у индексираним међународним часописима са рецензијом и  
 5 научних радова презентованих на истакнутим међународним 
конференцијама са рецензијом.  

 
Хронолошки попис поменутих радова са индексирањем дат је у наставку: 
 

1. Бранковић, Д., Миловановић, З., Боројевић, С., The performance of implementation 
of investment activities by applying the model of influence, International Working 
Conference   ’’Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’, 
Београд 2015. 

2. Бранковић, Д., Латиновић, Б., Миловановић, З., Dewatering process optimalization 
of paper machine by the new suction press roll polyurethane cover implementation, 
12.Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и 
информатике ДЕМИ 2015, Бања Лука 2015. 

3. Бранковић, Д., Миловановић, З. Prevention of the failure of production system for 
the hygiene paper by using the condition based maintenance, Conference: XLI OMO 
2016, Budva Montenegro, 2016. 

4. Бранковић, Д., Миловановић, З., Катан, A., Saving of energy by optimizing the work 
of boiler plant of the factory for production of hygiene paper, Conference: Power 
Plants 2016, Zlatibor, Serbia, Volume: Thermal / hydro / wind and other Power Plants 
exploitation problems IV, 2016.  

5. Миловановић, З., Думоњић-Миловановић, С., Бранковић, Д., Models fo achieving 
cost-effective and sustainability during exploataion and mainaining of thermal 
energetic facility, Maintenance Forum 2017, ИСБН 978-84231-42-2, 2017. 

6. Бранковић, Д., Миловановић, З., Application of the method of technical diagnostics 
to optimize the operation of the doctor blade holder on paper machine of the factory 
for production of hygiene paper, Conference: Mintenance Forum 2017, ИСБН 978-
84231-42-2, Budva, Montenegro, Volume: II, 2017 

7. Бранковић, Д., Миловановић, З., Оптимизација поузданости система папир 
машине примјеном метода техничке дијагностике, Техника ИССН 0040-2176, 
УДЦ 62(062.2) (497.1), 2017, 

8. Бранковић, Д., Миловановић, З., Analysis of application of technical diagnostic 
measures to optimize the operational readiness of paper machine production system, 
ENGINEERING & AUTOMATION PROBLEMS, Но.2 - 2018.  

9. Бранковић, Д., Миловановић, З., Боројевић, С., Analysis of Operational Readiness 
and Reliability of the Paper Machine System after the Implementation of Model of 
Influence, Технички Вјесник, ИССН 1330-3651, Online: ИССН 1848-6339, Vol. 
25/Suppl. 1, 2018. хттпс://дои.oрг/10.17559/TV-20151119083244 (Водећи 
међународни часопис, са рецензијом, индексиран у СЦИ листи Thomson Reuters 
и Clarivate Analytics, утицајни фактор ИФ (2016) = 0.723. Издавач: Стројарски 
факултет Јосип Јурај Штроссмајер Славонски брод, Свеучилиште у Осијеку. 

Претходно наведени радови припадају научној области Машинство, ужа 
научна област Производно машинство – Одржавање индустријских система, од 
стране рецензената су категорисани као  оригинални научни радови и односе се на 
дио истраживања извршених у оквиру израде докторске дисертације. Према 
претходном може се закључити  да је кандидат мр Дејан Бранковић истраживач са 
верификованим научно-истраживачким резултатима и стручним радом у научној 
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области Машинство, ужа научна област Производно машинство – Одржавање 
индустријских система, из које је и написана докторска дисертација. Комисија 
закључује да кандидат испуњава све услове прописане Одлуком о додатним 
условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци (Одлука 
Универзитета број 01/04-3.138-40/17 од 26.1.2017. године). 

 
1) Име, име једног родитеља, презиме;  
2) Датум рођења, општина, држава; 
3) Назив универзитета и факултета и назив студијског програма академских студија II циклуса, 
односно послиједипломских магистарских студија и стечено стручно/научно звање; 
4) Факултет, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране магистарског рада; 
5) Научна област из које је стечено научно звање магистра наука/академско звање мастера; 
6) Година уписа на докторске студије и назив студијског програма. 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

1) Наслов докторске дисертације:  
 
ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ РАДА ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ХИГИЈЕНСКОГ ПАПИРА КОРИШЋЕЊЕМ КОНЦЕПЦИЈА 
ОДРЖАВАЊА ПРЕМА СТАЊУ 

 
2) Тема докторске дисертације прихваћена од стране Наставно-научног вијећа 

Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, одлуком број 16/3.1282/15. 
од 09.07.2015. године. Сенат Универзитета у Бањој Луци је одлуком број 02/04-
3.2305-91/15. од 16.07.2015. године дао сагласност на одлуку Наставно-научног 
вијећа Машинског факултета и кандидату одобрио тему докторске дисертације. 
 

3) Садржај докторске дисертације 
 
1. Увод (…1) 
     1.1. Одржавање – основа функционисања производног система (..... 1) 
     1.2. Основни појмови, претпоставке, методе, хипотезе и структура рада (..... 2) 
2. Теоретске основе одржавања индустријских система (… 6) 
     2.1. Теоријске основе (..... 6) 
            2.1.1. Појам и дефиниција одржавања техничких система (..... 6) 
            2.1.2. Стратегије и концепције одржавања (..... 7) 
                      2.1.2.1. Корективно одржавање  (..... 9) 
                      2.1.2.2. Превентивно одржавање  (..... 10) 
                                   2.1.2.2.1. Планско превентивно одржавање  (..... 10) 
                                   2.1.2.2.2. Одржавање према стању  (..... 11) 
                      2.1.2.3. Теротехнолошко одржавање  (..... 12) 
                      2.1.2.4. Логистичко одржавање  (..... 13) 
                      2.1.2.5. Интегрисано продуктивно одржавање  (..... 13) 
                      2.1.2.6. Свеукупно ефикасно управљање имовином (..... 15) 
                      2.1.2.7. Одржавање засновано на поузданости (..... 15) 
                      2.1.2.8. Експертни системи  (..... 15) 
                      2.1.2.9. Самоодржавање (..... 15) 
                      2.1.2.10. Услуге одржавања спољних специјализованих компанија 
                                     (…15)  
2.2. Техничка дијагностика (..... 18) 
            2.2.1. Увод (..... 18) 
            2.2.2. Стање, промјене и контрола стања објеката праћења (..... 20) 
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            2.2.3. Методе мјерења параметара процеса (..... 21) 
                      2.2.3.1. Поступци техничке дијагностике (..... 21) 
                                   2.2.3.1.1. Субјективни поступци техничке дијагностике (..21) 
                                   2.2.3.1.2. Објективни поступци техничке дијагностике (.. 22) 
                                                   2.2.3.1.2.1. Мјерења погонских параметара (..... 22) 
                      2.2.3.2. Оцјена стања и прогнозирање понашања на основу 
                                   дијагнозе (..... 23) 
                                   2.2.3.2.1. Алтернативна оцјена (… 23) 
                                   2.2.3.2.2. Прогноза преосталог периода коришћења (… 24) 
                      2.2.3.3. Методе прогнозирања (..... 24) 
                                   2.2.3.3.1. Грешке дијагнозе (… 25) 
            2.2.4. Техничка дијагностика реалног система (..... 25) 
                      2.2.4.1. Методи и модели техничке дијагностике постројења за  
                               производњу хигијенског папира (..... 25) 
2.3. Оптимизација процеса одржавања – концепције одржавања према  
   стању и увођење техничке дијагностике у реалан производни систем (..... 26) 
3. Преглед досадашњих истраживања и алгоритам реализације (… 29) 
       3.1. Преглед досадашњих истраживања (..... 29) 
              3.1.1. Теорија и концепције одржавања индустријских система (..... 29) 
              3.1.2. Методе техничке дијагностике (..... 33) 
              3.1.3. Техничка дијагностика система папирне индустрије (..... 35) 
       3.2. Алгоритам (опис поступака) реализације (..... 39) 
              3.2.1. Формирање базе података (..... 41) 
              3.2.2. Корак 1 - Имплементација (..... 44) 
              3.2.3. Корак 2 – Мјерење (... 44) 
              3.2.4. Корак 3 - Упоређивање (..... 45) 
              3.2.5. Корак 4 - Верификација (..... 45) 
4. Увођење техничке дијагностике у оквиру система одржавања према 
    стању (… 46) 
       4.1. Основни разлози увођења дијагностичког система (..... 46) 
       4.2. Техничке карактеристике лежајева папир машине (..... 46) 
              4.2.1. Усисна преса (..... 46) 
              4.2.2. Слијепобушена преса (..... 50) 
       4.3. Анализа узрока отказа лежајева прес ваљака (усисне и слијепобушене  
              пресе) папир машине везаних за лежајеве и лежајна мјеста (..... 52) 
   4.4. Могућност примјене одговарајућег дијагностичког система (..... 54) 
              4.4.1. Систем за континуално праћење вибрација Octavis (… 55) 
                        4.4.1.1. Опис примјене „on-line“ мониторинг система лежајева 
                                     (…56) 
                        4.1.1.2. Структура „on-line“ мониторинг система лежајева Octavis 
                                  (… 57) 
              4.4.3. Систем за континуално праћење вибрација Oradoc (… 61) 
                          4.4.3.1. Примјена метода техничке дијагностике – провођење 
                                       корективних мјера (… 62) 
5. Резултати истраживања и оптимизација поузданости (… 68) 
    5.1. Истраживање резултата дјеловања техничке дијагностике у реалном 
           систему (… 68) 
           5.1.1. Анализа дјеловања система Octavis у конкретном догађају (… 68) 
           5.1.2.Анализа резултата техничке дијагностике и оптимизација 
                    технолошког поступка креповања папирне траке (… 71) 
    5.2. Истраживање ефективности производног система папир машине  (… 74) 
           5.2.1. Ефективност реалног система прије инсталације техничке 
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                     дијагностике (… 74) 
1. Степен ефективности до термина инсталације техничке 

дијагностике (… 76) 
ii. Ефективност реалног система након инсталације техничке 

дијагностике (… 77) 
1. Степен ефективности након термина инсталације техничке 

дијагностике (…79) 
c. Истраживање и анализа оперативне готовости и поузданости производног 

система папир машине (… 81) 
           5.3.1. Анализа оперативне готовости (… 81) 
                     5.3.1.1. Оперативна готовост до тренутка инсталације техничке 
                                  дијагностике (… 84) 
                     5.3.1.2. Оперативна готовост након тренутка инсталације техничке 
                                  дијагностике (… 85) 
           5.3.2. Анализа поузданости производног система (… 86) 
                     5.3.2.1. Анализа поузданости производног система до тренутка 
                                  инсталације техничке дијагностике (… 87) 
                                  5.3.2.1.1. Претпоставка број 1 – провјера нормалне 
                                                  расподјеле (… 87) 
                                                  5.3.2.1.1.1. Тестирање расподјеле: Колмогоров– 
                                                                      Смирнов тест (К-С тест) за период до 
                                                                      инсталације техничке дијагностике  
                                                                      (… 88) 
                                   5.3.2.1.2.Претпоставка број 2 – провјера експоненцијалне 
                                                  Расподјеле (… 89) 
                                   5.3.2.1.3. Претпоставка број 3 – провјера Вејбулове 
                                                   (Weibull) расподјеле (… 89) 
                                                   5.3.2.1.3.1. Графичка интерпретација Вејбулове 
                                                                      расподјеле  (… 92) 
                     5.3.2.2. Анализа поузданости производног система након тренутка  
                              инсталације техничке дијагностике (… 95) 
                                  5.3.2.2.1. Претпоставка број 1 – провјера нормалне 
                                                  расподјеле (… 96) 
                                                  5.3.2.2.1.1. Тестирање расподјеле: Колмогоров– 
                                                                     Смирнов тест (К-С тест) за период до 
                                                                     инсталације техничке дијагностике 
                                                                     (… 96) 
                                  5.3.2.2.2. Претпоставка број 2 – провјера експоненцијалне 
                                                  расподјеле (… 97) 
                                  5.3.2.2.3. Претпоставка број 3 – провјера Вејбулове 
                                                  расподјеле (… 98) 
                                                  5.3.2.2.3.1. Графичка интерпретација Вејбулове 
                                                                     расподјеле након термина инсталације 
                                                                     техничке дијагностике (… 101) 

d. Тестирање хипотезе о утицају увођења техничке дијагностике у рад 
реалног производног система (… 104) 

i. Тестирање хипотезе о једнакости средина отказа производног система 
(… 104) 
1. Реални систем прије инсталације техничке дијагностике 

  (… 104) 
2. Реални систем након инсталације техничке дијагностике 

  (… 105) 



Образац -3 

                       5.4.1.3. Тестирање хипотезе и анализа резултата )… 106) 
5. Дискусија о резултатима (… 108) 
    5.1. Анализа резултата истраживања (..... 108) 
           6.1.1. Истраживање ефективности производног система (..... 108) 
           6.1.2. Истраживање поузданости производног система (..... 109) 
                     6.1.2.1. Резултати анализе оперативне готовости (..... 109) 
                     6.1.2.2. Резултати анализе поузданости (..... 111) 
                     6.1.2.3. Резултати анализе средњег времена рада до појаве отказа 
                                  (..... 113) 
           6.1.3. Тестирање хипотезе о једнакости средина отказа производног 
                     система (… 113) 

6. Закључци (… 114) 
7. Преглед будућих истраживања (… 116) 
8. Литература (..... 118) 
9. Биографски подаци (… 121) 

 
4) Основни подаци о докторској дисертацији 

 
Докторска дисертација кандидата мр Дејана Бранковића је написана 

латиничним писмом, , на 143 странице, на формату А4, фонтом Times New Roman, 
величине 12. Штампана је једнострано са нумерацијом страна од првог поглавља до 
краја. Докторска дисертација садржи 98 слика и графикона, те 37 табела.. На 
предњим странама, налазе се подаци о докторској дисертацији, резиме са кључним 
ријечима на српском и енглеском језику, списак слика, списак табела и списак 
коришћених скраћеница. На задњим страницама дисертације налази се кратка 
биографија кандидата, потписане изјаве о оригиналности дисертације, ауторству, 
подударности електронске и штампане верзије, те потписано овлашћење 
Универзитету у Бањој Луци да докторску дисертацију похрани у дигитални 
репозиторијум. Кандидат је користио 45 литературних извора, који се односе на 
досадашње студије и истраживања других аутора, прегледне радове угледних 
истраживача и књиге.  

Кандидат мр Дејан Бранковић је докторску дисертацију организовао у девет 
поглавља.  

У првом поглављу „Увод“, дати су основни подаци о улози и значају одржава-
ња индустријских система. Посебан нагласак се даје правилном избору концепција 
одржавања у односу на посебне захтјеве које намеће радно окружење (технолошки 
процеси, режими рада, степен савремености средстава рада, итд.). 

У другом поглављу „Теоретске основе одржавања индустријских система“, 
детаљно је представљена сумаризација појмова, дефиниција, подјела концепција 
одржавања и стандарда који прате терминологију одржавања. Теоретска истражива-
ња се заснивају на анализи доступних досадашњих истраживања из области 
одржавања индустријских производних система према стратегији одржавања према 
стању с контролом параметара. Постојеће концепције одржавања индустријских сис-
тема су полазна основа за анализу стања и приједлог модела оптимизације праћења 
отказа реалног производног система, те повећање поузданости комплетног те-
хничког система. Концепције и системи за планирање поправки и предвиђање отказа 
су послужили као основа за приједлог оптимизације модела праћења и превенције 
отказа производног система. У другом поглављу се презентују основни појмови те-
хничке дијагностике, методе мјерења процесних параметара, подјела поступака те-
хничке дијагностике, те оптимизацију поступака одржавања примјеном метода те-
хничке дијагностике.  
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У трећем поглављу „Преглед досадашњих истраживања и алгоритам 
реализације“, даје се преглед досадашњих истраживања из области концепција 
одржавања према стању, техничке дијагностике уопште и дијагностике папир маши-
на и појашњава алгоритам реализације истраживања. 

У четвртом поглављу „Увођење техничке дијагностике у оквиру система 
одржавања према стању“, описују се разлози, начини и поступци увођења система за 
мониторинг вибрација у оквиру реалног индустријског производног система. Описа-
не су критичне позиције реалног система и преглед интервентних активности 
реализованих у периоду посматрања система. Прикупљање реалних података се 
односи на евиденцију свих догађаја који условљавају отказе производног система у 
току нормалног рада система. Откази који су праћени су уско повезани са дјелова-
њем службе одржавања производног система, начином организације и система 
праћења свих одступања у процесу планирања и превенције отказа. Веома битан еле-
мент за даљу комплетну анализу добијених резултата је раздвајање на факторе који 
нису у директној вези с одржавањем, као што су услови технолошке природе, обез-
бјеђење резервних дијелова или утицај активности система логистичке подршке. По-
главље четири описује и неколико кључних тренутака дјеловања система монито-
ринга у реалном времену и описује превентивне активности проистекле из тог дјело-
вања. 

У петом поглављу „Резултати истраживања и оптимизација поузданости“, 
поузданост се истражује анализом параметара ефективности система прије и након 
реализације метода техничке дијагностике, анализом оперативне готовости, тестира-
њем параметара расподјеле, графичком интерпретацијом кривих расподјеле, те про-
вјером хипотезе о постојању утицаја тј. хипотезе о једнакости средина скупова узо-
рака у посматраном периоду. Обрада добијених резултата је реализована с циљем 
потврђивања ваљаности резултата инсталације система техничке дијагностике на 
поступак оптимизације поузданости, праћења и превенције отказа. Резултати опти-
мизације су коришћени у верификационим истраживањима описаним у оквиру пос-
тављених циљева ради извођења закључака. 

У шестом поглављу „Дискусија о резултатима“, дат је преглед најзначајнијих 
резултата добијених на основу анализе извршеног експеримента, тј. вриједности 
добијених сумаризацијом података елемената система који се посматрао. Резултати 
истраживања дају потврду за оправданост размишљања у ком правцу се може наста-
вити с обзиром на све услове процеса који се унапријед дефинишу. 

У седмом поглављу „Закључци“, дат је свеобухватан осврт на цјелокупно 
проведено истраживање. Посебан акценат у овом поглављу је посвећен ефектима и 
резултатима успостављања модела оптимизације поузданости примјеном метода те-
хничке дијагностике у оквиру концепције одржавања према стању. Праћење прои-
зводног система за производњу хигијенског папира представља настојање да се те-
хнички систем осавремени, смање стања отказа система те постигну што бољи ре-
зултати у производном циклусу.  

У осмом поглављу „Преглед будућих истражиавања“, дефинисани су правци 
будућих истраживања.  

Девето поглавље „Литература“, садржи попис коришћене литературе према 
реду помињања у тексту докторске дисертације.  

 
1) Наслов докторске дисертације; 

2) Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације 

3) Садржај докторске дисертације са страничењем; 

4) Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, број 
цитиране литературе и навести поглавља. 
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IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

1) Разлог предузимања истраживања, проблем, предмет, циљ и хипотезе 
истраживања 

 
Посљедњих неколико деценија поклоњена је велика пажња развоју и примје-

ни различитих стратегија и концепција одржавања у пракси. Увидјело се да трошко-
ви комплетног пословног система увелико зависе од резултата дјеловања службе 
одржавања. На одржавање се данас не гледа као на активност отклањања тренутних 
проблема/отказа већ на планску активност превенције могућих проблема. Велики 
производни системи поклањају значајну пажњу могућности увођења „on-line“  
система праћења производних процеса. Дисертација представља настојање  
побољшавања процеса одржавања и производње примјеном метода и система  
техничке дијагностике. 

Одржавање према стању производних система за производњу хигијенског па-
пира примјеном метода техничке дијагностике се показује као оправдана стратегија 
јер се ради о континуалним производним процесима, код којих трошковни удио от-
каза компоненти или читавог система премашује висину инвестиционог улагања у 
дијагностичку опрему. Систем папир машине је изузетно сложена цјелина међусо-
бно повезаних склопова. Отказ само једног елемента у серијској вези комплетног те-
хнолошког процеса доводи до застоја цијелог система. Потребно је поклонити вели-
ку пажњу анализи критичних мјеста и избору „уских грла“, које је потребно посебно 
контролисати. За критична мјеста технолошког процеса анализира се оправданост 
примјене мјера техничке дијагностике. Уколико резултат анализе покаже позитивну 
економску исплативост односа висине инвестиционог улагања и трошкова отказа, 
реализација инвестиционе активности је оправдана, тј. опрема за праћење парамета-
ра процеса се набавља. Само оваквим приступом могуће је осигурати стабилност 
производног процеса уз уважавање економске политике и функције производног и 
пословног система.  

У оквиру докторске дисертације кандидат мр Дејан Брабковић указао је на 
значај увођења техничке дијагностике у процес одржавања према стању у 
практичнопј примјени у индустријским постројењима за производњу хигијенског 
папира. Концепција одржавања према стању налази широку примјену у модерним 
производним системима јер омогућава да се сагледа тренутно стање система и на 
основу претходних информација о понашању система и унапријед познатих те-
хничких ограничења предвиди понашање система у будућности. Ово предвиђање бу-
дућих стања и могућности за потенцијалан отказ система даје довољно простора да 
се нежељене ситуације избјегну, чиме се смањују трошкови и подиже ефикасност 
производног система. Основ примјене концепције одржавања према стању је примје-
на одређених система техничке дијагностике. Ови системи користе основне физикал-
не законитости трансформације физикалних величина у сигнале препознатљиве ко-
риснику. Уколико се излази система мониторинга дефинишу према унапријед ут-
врђеном правилу/толеранцијама добија се систем који указује на тренутно понашање 
система или радних карактеристика елемената система и пружа могућност тренутног 
дјеловања уколико систем излази из задатих/дозвољених граница. С обзиром на ко-
личину података које је неопходно брзо и тачно обрадити, потребу праћења историје 
понашања опреме у експлоатацији те потребу планирања и праћења послова и тро-
шкова одржавања, наметнула са потреба развоја и увођења информационих система 
подржаних рачунарским системима и комуникационом опремом и програмским сис-
темима за обраду и праћење података.  

Обезбиједити континуалан рад производног система подразумијева сагледава-
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ње свих аспеката производног процеса и средстава за рад те процјену стања и спре-
мности производних капацитета. Уколико се може одредити стање оперативне гото-
вости и поузданости постројења могу се уочити и критична мјеста у процесу на које 
је потребно обратити посебну пажњу јер ова мјеста могу у значајнијој мјери утицати 
на број отказа и ефективност производног процеса.  

Основу докторског рада представља истраживање поузданости техничког сис-
тема у односу на систем и концепцију одржавања производног система. Анализом 
стања радних параметара производног система сагледавају се начини на који се 
може оптимизовати поузданост примјеном савремених концепција одржавања. Једна 
од тих метода је примјена концепције одржавања према стању. Као основни преду-
слов имплементације одржавања према стању је увођење система техничке дијагнос-
тике који мјери радне параметре у реалном времену, упоређује их са дозвољеним/оп-
тималним вриједностима и на основу којих се могу предвидјети/планирати превен-
тивне активности. Рад се заснива на претпоставци да се резултати рада производног 
система могу битно позитивно разликовати уколико се правилно примијени одгова-
рајућа концепција одржавања. Она подразумијева детаљну анализу проблема и де-
финисање критичних позиција за које је оправдано размишљање о другачијем 
начину контроле радних параметара и плану превентивног дјеловања.  

Значајан дио истраживања у оквиру докторске дисертације биће примјерима 
везан за функцију и улогу службе одржавања реалног индустријског производног 
система за производњу хигијенског папира СХП Целекс, Бања Лука. Поменута фир-
ма има сталну потребу за дјеловањем службе одржавања јер се ради о континуалном 
производном процесу у којем сваки појединачни отказ система папир машине значи 
тренутни губитак производње од 4,8 т/сату, што представља велики производни гу-
битак. Овај податак је релевантан улазни податак за почетно дефинисање и праћење 
елемената укупне ефективности система папир машине и поређење с подацима из 
претходног периода. Дефинисањем и имплементацијом модела оптимизације анали-
зираће се његова примјена у реалним условима производње уз извођење одговара-
јућих закључака.  

Актуелност истраживања метода оптимизације и повећања ефективности 
производних индустријских система, као тема докторске дисертације, је неупитна с 
обзиром на могућност стварања значајних економских резултата комплетних посло-
вних система који представљају основне стубове развоја појединих развијених дру-
штава. Пружање нових могућности у смањењу броја отказа, повећању поузданости 
постројења, смањењу трошкова одржавања доприносе развоју нових погледа на уло-
гу и значај службе одржавања у оквиру производних и пословних система. За очеки-
вати је да ће позитивни резултати примјене модела оптимизације поузданости те-
хничког система на примјеру фабрике за производњу хигијенског папира наћи ширу 
примјену у сродним техничким системима чим добијају на ширем значају. Уколико 
се узме у обзир да је поменута фирма за имплементацију модела оптимизације чла-
ница европске групације за производњу хигијенског папира већинског власника из 
Словачке, предложени алгоритам оптимизације треба наћи примјену и ван граница 
БиХ, а обим истраживања захтијева додатну компатибилност предложених рјешења 
и са европским и свјетским стандардима. 

Циљеви који се намећу као основни мотиви за истраживања у докторском ра-
ду су: 

 
- обезбјеђење континуалног режима рада индустријских производних система, 

чиме се смањују губици и трошкови усљед отказа производних система; 
- повећање животног/радног вијека производног система за нормалне услове 

рада;  
- побољшање ефективности коришћења ресурса одржавања (радне снаге, прои-
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зводних капацитета, материјала, резервних дијелова, кооперације);  
- одређивање мјере повезаности смањења обима техничког одржавања у одно-

су на нарушавање максималне ефикасности производног система у оквиру 
комплетног пословног система; 

- елиминација или смањење ризика по раднике у производном процесу, али и 
за средства за рад; 

- на основу специфичности производног процеса и саме организације службе 
одржавања, отклањање свих евидентираних узрока проблема који произилазе 
из потребе провођења поправки, обезбјеђења резервних дијелова, замјенљи-
вости и доступности; 

- поштивање мјера заштите човјекове животне средине. 
 

2) Резултати претходних истраживања 
 
У трећеом поглављу дисертације кандидат је детаљно и систематично 

анализирао досадашња истраживања у овој области. Детаљно је анализирано већи 
број литературних извора а резултати су систематизовани у засебне цјелине према 
циљу истраживања и врсти одржавања индустријских система. . Посебан значај се 
приписује методама техничке дијагностике која је анализирана и описана готово 
у сваком појединачном случају који се везује за системе одржања према стању. Пре-
глед досадашњих истраживања се може класификовати на радове који се односе на: 
 

 теорију и концепције одржавања индустријских система; 
 методе техничке дијагностике; 
 техничка дијагностика система папирне индустрије. 
У монографији [2]: Одржавање и поузданост техничких система, 2007, Папић, 

Љ., Миловановић, З. дају комплексну анализу основа одржавања техничких система, 
методологије и примјене метода унапређења процеса одржавања и поузданости те-
хничких система те односа ефеката улагања у компоненте производног циклуса пре-
ма резултатима повећања ефективности (поузданости, готовости и погодности 
одржавања). Добро изабран концепт одржавања, с правилном организацијом, про-
грамирањем и остваривањем појединих активности одржавања у току експлоатације, 
уз добру обученост особља и обезбијеђен менаџмент квалитета у одржавању, утиче и 
на побољшање економских резултата пословног система. Истраживања усмјерена на 
повећање степена поузданости и управљање поузданошћу током животног циклуса 
система имају за циљ дефинисање скупа мјера заштите и њихову оптимизацију с 
аспекта истовременог обезбјеђења економичности експлоатације и остваривања 
сложених прописа везаних за заштиту човјекове животне средине и сигурност како 
самог пословног система тако и животне средине.  

Мјере и методе превентивног одржавања по стању описане су у дијелу чланка 
[12]: Примјена дијагностике као основе одржавања по стању на примјеру мотора 
особног аутомобила, Технички гласник 7 од стране Кондић, В., Хорват, М., Маро-
евић, Ф.У чланку се посебно истичу мјере и методе превентивног одржавања по ста-
њу. Техничка дијагностика је један од кључних елемената у склопу поменуте методе 
превентивног одржавања. Конкретизација улоге техничке дијагностике је дата у 
оквиру експерименталних истраживања и то на конкретном примјеру аутомобила, 
односно на његовом мотору. Резултати истраживања показују да се у поступцима 
пројектовања и развоја нових техничких система од пројектаната и конструктора за-
хтијева да уобзире и развој дијагностичке опреме која се уграђује или посебно испо-
ручује уз нови технички систем. 

У књизи [13] Адамовић, Љ., Нестровић, Г., Радојевић, М., Пауновић, Љ.: Ме-
наџмент индустријског одржавања, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 
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излаже се систематичан опис методологије, стратегије и менаџмента одржавања са 
примјером организације службе одржавања у великом предузећу. Одржавање се де-
финише као идентификација и ублажавање деградације функционисања техничког 
система, али и као враћање пројектованих функција система, њихових компонената 
и структуре у отказу, у првобитно стање. Посебан осврт се даје на значај одржавања 
на конкурентност производа на свјетском тржишту. То значи остварити производни 
процес с минималним трошковима одржавања уз истовремено обезбјеђење квалите-
та производа или услуга у договореним роковима и уз најнижу могућу цијену, а да 
систем остане у границама профитабилности. 

Група аутора Алексић, М., Станојевић, П., Митровић, С. у раду [14].: Избор 
концепције одржавања комплексних бродских система, 51. Конференција ЕТРАН, 
Херцег Нови, 2007. ставља акценат на проблем избора концепције одржавања на 
примјеру одржавања сложених техничких система као што је систем управљања бро-
дом. Приказана је оригинална методологија избора концепције одржавања на бази 
експертског знања послужилаца и одржавалаца морнаричких система, а према прин-
ципима РЦМ одржавања према поузданости, и то из разлога статистичке недово-
љности података о отказима. Пилот-анализе које се направљене по овој методологи-
ји показале су њену примјењивост и потенцијал за смањење трошкова одржавања, у 
конкретном случају у одржавању бродских система. 

Кутин, М. у својој докторској дисертацији [15]: Оптимизација примјене дија-
гностичких техника и њихов утицај на поузданост техничких система, описује и ана-
лизира оптимизацију дијагностичких техника као основни предмет истраживања. 
Доказивањем хипотезе о постојању утицаја увођења термографије, неконвенционал-
не дијагностичке методе и мониторинга техничког стања на повећање поузданости, 
смањење трошкова производње, продужење вијека експлоатације, већој заштити 
животне средине и вишем нивоу сигурности у раду, дисертација је потврдила посто-
јање значајне и неодвојиве везе између ефективности техничког система и примјене 
модерних дијагностичких метода. 

Монографија [16]: Пројектовање поузданости машинских система,Поповић, 
П., Ивановић, Г. даје одговоре на питање улоге пројектовања поузданости у фазама 
пројектовања техничких система, односно прије саме израде техничког система. 
Конкретан примјер се односи на моторна возила и анализу пројектовања поузданос-
ти. Значај истраживања је у универзалности, јер се примијењена методологија може 
користити и на друге машинске системе. 

Булатовић, М. у књизи [17]: Одржавање и ефективност техничких система, 
приказује сумаризацију истраживања и анализе поузданости техничких система на 
конкретном примјеру промјене оперативне готовости и поузданости у Фабрици за 
производњу глинице у Подгорици. Допринос научном истраживању је и представље-
на Метода инкорпорације параметара стања и вјероватноће отказа у експертни сис-
тем. Сложени проблеми одржавања с аспекта утврђивања и праћења стања система у 
функцији предвиђања и спречавања отказа ефикасно се рјешавају примјеном експер-
тних система. 

Анализа [18]: Развојно одржавање јединке, Шћепановић, С., Вујовић, Л, Вујо-
вић Ј. описује модел одржавања заснован на тимској организацији пројекта одржава-
ња с основним циљем да унапређује јединку у процесу одржавања, да јој продужи 
вијек трајања и да се перманентно развија процес одржавања. Савремене тенденције 
у области развојног одржавања иду у правцу продужења радног вијека јединке, про-
дужења радног периода између ремонта, скраћењу ремонтног периода до оптималне 
вриједности, уз постепени прелаз одржавања према утврђеном стању, особинама и 
планираном будућем стању јединке. 

Проблемом моделирања у оквиру развоја концепције одржавања према стању 
бави се и Адамовић, Ж., Радовановић, Љ. у раду [19]: Модели одржавања на бази те-
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хничке дијагностике. У раду су приказана два нова модела одржавања према стању и 
то: одржавање према стању с контролом параметара и одржавање према стању с кон-
тролом нивоа поузданости. Ако се говори о контроли параметара система, изабрани 
параметри техничког стања (вибрације, температура, притисак и др.) треба у потпу-
ности да дефинишу стање саставних дијелова система, што омогућује предвиђање 
момента када ће доћи до одступања основних карактеристика саставних дијелова 
и/или система од номиналних (дозвољених) вриједности. Основни прилаз при дефи-
нисању одржавања према стању са контролом нивоа поузданости своди се на то да 
се саставни дијелови система користе без ограничења међуремонтног ресурса уз из-
вршење неопходних активности одржавања при отклањању насталих отказа, док се 
стварни ниво поузданости налази у границама утврђених (дозвољених) норми. Ако 
дође до одступања, предузимају се мјере за повећање нивоа поузданости појединих 
саставних дијелова система, као критеријум техничког стања, код овог модела 
одржавања, усвојен је ниво поузданости који се изражава показатељима поузданос-
ти. У раду су дати и модули развијених модела и анализиране етапе развоја. Развијен 
је алгоритам прогнозе техничког стања система.  

Анализу утицаја одржавања према стању на рад двокомпонентног система ко-
ји су у међусобној зависности дали су Phuc, D., Phil, S., Benoit, I. у раду [20]: Conditi-
on-based maintenance for a two-component system with dependencies. Истраживање је 
усмјерено на двије врсте зависности. Прва је зависност при којој брзина старења сва-
ке компоненте не зависи само од властитог стања (нивоа истрошености) већ и од ста-
ња осталих компоненти система. Друга је зависност при којој је комбинација акти-
вности одржавања повољнија/јефтинија него извршавање појединачних активности 
одржавања одвојено. Предложена је селекција компонената/групе елемената које се 
превентивно одржавају као и утврђивање норми прилагођеног одржавања у склопу 
прилагођеног превентивног одржавања. Развијен је модел трошкова да би се прона-
шла оптимална вриједност параметара одлучивања. Уведени су нумерички показате-
љи који илуструју коришћење и предности приступа оквира оптимизације одржава-
ња за двокомпонентне системе. 

Rosmaini, A., Shahrul, K. у раду [21]: An overview of time-based and condition-
based maintenance in industrial application дају преглед две технике одржавања: 
одржавање према времену (ТBM) и одржавање према стању (CBM). У раду се разма-
тра како технике ТBМ и CBМ реагују у смислу доношења одлуке о одржавању. У ра-
ду се анализира и упоређује имплементација сваке технике с практичне тачке гледи-
шта, с фокусом на питања одређивања потребних података, прикупљање, анализу 
података/моделирање и доношење одлука. Закључак се односи на значајна разматра-
ња за будућа истраживања. Утврђено је да свака од техника има јединствене концеп-
те/принципе, процедуре и изазове за стварну индустријску праксу. Може се за-
кључити да је примјена технике CBМ реалнија, а самим тим и кориснија у примјени 
него ТBМ. Истраживање даје корисне информације у вези с примјеном техника ТBМ 
и CBМ у одржавању, доношењу одлука у изазовима спровођења сваке од наведених 
техника из практичне перспективе. 

У истраживању [22]: On condition based maintenance policy, Jong-Ho, S., Hong-
Bae, J. анализирају неколико аспеката концепције одржавања према стању: дефини-
ције, међународних стандарда, поступака и техника одржавања с приказом конкре-
тних случајева увођењем студија случаја. У случајевима високовриједносне индус-
тријске имовине, активности рада и одржавања производних система захтијевају 
значајно веће трошкове и улагање много више напора него у активностима/фазама 
инсталације опреме. Период коришћења индустријске опреме је много дужи него пе-
риод инсталације и током коришћења опреме настају ситуације потенцијалног ризи-
ка/отказа система који могу имати катастрофалне учинке на индустријски систем. У 
новије вријеме, појавом информационо-комуникационих технологија, може се доби-
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ти преглед информација о статусу имовине током периода коришћења. Нове софис-
тициране технологије дају нова рјешења за побољшање ефикасности пословања имо-
вине. Један од основних проблема спровођења концепције одржавања према стању је 
дефинисање дијагнозе стања имовине на основу системског праћења, предвиђање 
тренутка и услова отказа система те планирање одговарајуће мјере одржавања да би 
се отказ система избјегао.  

У истраживању [23]: How to use Condition Based Maintenance Strategy for 
Equipment Failure Prevention, Sondalini, M. наглашавада је само на основу старости 
око 80% од отказа на опреми потпуно непредвидиво и да стратегија одржавања пре-
ма стању може да се носи с њима. У око 20% отказа превентивно и планско одржава-
ње одржавање може да благовремено спријечи нежељене појаве. Али изненадни от-
кази система нису увијек директно повезани за не/примјену једне од метода времен-
ски засноване концепције одржавања и захтијевају сложенија и комбинована рјеше-
ња. Постоји још један битан корак који је неопходно дефинисати како би се могло 
значајније утицати на смањење трошкова одржавања, а то је препознати и избјећи 
услов/режим за отказ – failure mode. Уколико се методама мониторинга утврди пре-
дотказно стање из њега је неопходно правовремено изаћи и дефинисати услове за из-
бјегавање оваквог стања система у будућности. Веома значајан фактор представљају 
и случајне грешке, које представљају велики стрес настао током рада и одређених 
догађаја/аномалија. Све док се не отклони узрок инцидента, исти се може поново до-
годити, проузроковати значајне трошкове, ангажман људи, њихово вријеме и труд. 
Увођењем предиктивне концепције одржавања, а такође и студије случаја појаве 
узрока настанка отказа квалитативно се оплемењује комплетан пословни систем. 

Преглед концепције одржавање према стању са дефиницијама различитих 
термина, преглед историје и тренутног развоја, апликације и изазове истраживања 
концепције превентивног одржавања приказан је у раду [24]: Condition based mainte-
nance: a survey, Prajapati, A., Bechtel, J., Ganesan, S. Приказане су различите стратеги-
је одржавања са својим предностима и недостацима једних у односу на друге. Ана-
лиза укључује примјену различитих методологија и техника које се примјењују у 
пракси. Концепције одржавања према стању су практичну примјену нашле у ра-
зличитим областима, као што су аутомобилска индустрија, производња, авијација, 
медицина и слично. Провођење концепције укључује различите дисциплине, као што 
су прикупљање и претрага података, вјештачка интелигенција, статистичке методе 
обраде података и друге. Ове дисциплине омогућују предвиђање будућих услова/до-
гађаја на основу базе података претходног временског интервала и тренутног пона-
шања посматраног система. Ова предвиђања будућег понашања система су могућа 
примјеном одређених софтверских рјешења за обраду и спровођење техника прогно-
зе. Друштвени аспект спровођења напредног система одржавања се огледа у смање-
њу трошкова пословања комплетног пословног система. 

Главни фокус истраживања [25]: Application of Statistical Techniques and Ne-
ural Networks in Condition-Based Maintenance, Prajapati, A., Ganesan, S., представља 
коришћење двије широко примијењене области предвиђања: статистика и неуронске 
мреже. Статистичке и нуронске мреже су веома моћни алати/технике за предвиђање 
будућих стања на основу садашњих и претходних стања система и подсистема. Ис-
траживање је засновано на студији случаја праћења притиска у гумама возила у 
оквиру оцјене пет метода истраживања предвиђања будућег понашања система. Ста-
тистичке методе укључују примјену Random variables And Random numbers  (RAR) и 
Holt-Winters (HW) метода математичког предвиђања. С друге стране, примјена за-
снована на временски одређеном интервалу, линеарном предиктору и неуронским 
мрежама чини овај статистички приступ веома сложеним. Рад приказује детаљне 
студије компаративне симулације и показује погодност и изводљивост у свим техни-
кама. Претпостављено је да сензори директно монтирани на гумама пријављују тре-
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нутни притисак у гумама за контролу или анализе. Контролна јединица врши анали-
зу притиска у гуми и преноси одлуку оператора или намењене групе о тренутном 
притиску, као и предстојеће услове притиска. Коначно, истраживање се завршава за-
кључком да је HW метода најбоља међу ових пет приступа за предвиђање притиска у 
гумама и може бити корисна за имплементацију концепције одржавања према стању 
за било који систем. 

Анализа и истраживање [26]: Optimizing condition based maintenance decisions 
for equipment subject to vibration monitoring, Jardine, A., Joseph, T., Banjević, D. прика-
зују развој оптималног програма одржавања заснованог на мониторингу вибрација 
кључних лежајних позиција производног система у прехрамбеној индустрији. Ста-
тистичка анализа мјерених резултата вибродијагностике се врши помоћу софтвер-
ског пакета ЕXACT. Систем утврђује главне вибрацијске сигнале/вриједности које 
су неопходне за процјену ризика. Након утврђивања криве ризика помоћу модела 
пропорционалног хазарда и добијањем података о трошковима, врши се идентифика-
ција оптималног модела одржавања. У времену праћења вибрација могуће је иденти-
фиковати и провести кључна мјерења/испитивања која су од користи систему управ-
љања одржавањем и значајно смањити трошкове додатних анализа и испитивања 
опреме која се користи и посматра у производном процесу. 

Примјер имплементације концепције одржавања према стању у индустриј-
ском систему Волво у Шведској приказан је у раду [27]: Implementation of Condition 
Based Maintenance in manufacturing industry - A pilot case study, Rastegari, A., Marcus, 
B. Подаци истраживања су прикупљени током имплементације пилот пројекта 
увођења система одржавања према стању. Циљ пилот пројекта је увођење система 
мониторинга стања неких од кључних критичних компоненти у склопу процеса тер-
мичке обраде. Примијењене су двије технике „on-line“ мониторинга на позицији 
лежаја електромотора: анализа вибрација и Shock Pulse Metod (SPМ). Рад описује 
елементе процеса, имплементацију новог система, праћење и начин анализе резулта-
та мониторинга. Подаци мјерења на позицијама мотора вентилатора пећи за тер-
мичку обраду су анализирани, као и подаци о броју отказа посматраног система. До-
бијањем базе података о понашању система могуће је процијенити у ком правцу ра-
звијати процес одржавања поменутих позиција, контролисати трошкове и значајно 
утицати на укупну ефективност система. Веома важан елемент представља и утицај 
на заштиту човјекове животне средине, о чему такође треба посветити значајну 
пажњу. 

Предности коришћења напредних технологија као што су системи неурон-
ских мрежа описани су у раду [28]: A Real-Time Predictive Maintenance System for 
Machine Systems - An Alternative to Expensive Motion Sensing Technology, Bansal, D., 
Evans, D., Jones, B. Параметри стања/машина могу обезбиједити велики број кори-
сних информација о стању система, захтјевима одржавања и продуктивности. Досад 
су се параметри система предвиђали на основу сирове детекције покрета и промјене 
положаја елемената система. Ова детекција захтијева посебну опрему и велике тро-
шкове одржавања. Посебно велики захтјеви се односе на коришћење опреме за иден-
тификацију и процјену параметара стања и кретања у случају сложених покрета у 
више оса кретања. Потреба за бољим и јефтинијим техникама за процјену парамета-
ра машина мотивише развој интуитивних система одржавања у реалном времену. 
Овај рад описује интуитивни неуронски систем за машински склоп у реалном време-
ну. Приступ неуронске мреже се користи за предвиђање параметара машина/система 
који користе тренутни положај елемената система. За разлику од многих неуронских 
мрежа заснованих на мониторинг стања система, овај приступ је потврђен у склопу 
„off-line“ процедуре бушења, користећи податке експерименталног теста на једној 
производној машини. Поређења очекиваних и стварних резултата теста показала су 
добре резултате. Успјех теста је мотивисао развој „on-line“ система предиктивног 
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одржавања са додатним условима/параметрима у процесу бушења као што су трене 
и увијање. Рад описује примјену „on-line“ система предиктивног одржавања у 
случају процеса клиничког микробушења интервенције на уху човјека. „On-line“ сис-
тем предиктивног одржавања се користи за процјену инерције бушења која се обез-
бјеђује у поступку бушења од стране хирурга. 

Напредак по питању прикупљања и обраде мјерних података те развој компју-
терске технологије главна је карактеристика експерименталних истраживања посље-
дњих неколико година. У раду [29]: Optimal Bayesian maintenance policy and early fa-
ult detection for a gearbox operating under varying load, Lin, C., Makis, V. анализирана 
је концепција одржавања према стању, оптимлизација трошкова и предвиђање пре-
осталог животног вијека на бази раног откривања оштећења редуктора. Истражива-
ње се заснива на векторском моделирању сигнала вибрација, коришћењем скривеног 
Марковог модела заснованог на Бајесовој мрежи. Континуални Марков модел опису-
је три стања: здраво стање – 0, упозорење на могућ отказ – 1 и примјетан отказ – 2. 
Прорачун параметара модела користи алгоритам максималног очекивања. Оптимиза-
ција модела три стања заснована је на Бајесовом дијаграму за вишеваријантни про-
цес одлучивања. Графикон прати посљедњу вјероватноћу да је систем у стању упозо-
рења 1. и систем се зауставља када ова вероватноћа прелази оптималну границу кон-
троле. Предвиђање средње преосталог вијека користи методологију теорије вјерова-
тноће. Потврда предложених методологија је изведена коришћењем стварног стања 
зупчаника добијеног на основу података мјерења вибрација. 

Истраживање везе између потенцијалних ризика за рад техничких система и 
провођења мјера техничке дијагностике описује и рад [30]: Управљање ризиком ко-
ришћењем метода техничке дијагностике и поузданости, Грујић, Н. Управљање ри-
зиком у техници подразумијева правовремено предузимање потребних мјера и акти-
вности на плану обезбјеђења сигурности функционисања техничких система према 
пројектованој намјени. Сигурност при експлоатацији техничких система претпостав-
ља нормалан рад без хаваријских и других ризика и сигурност за околину посебно за 
људски фактор. Примјена метода техничке дијагностике је незаобилазни чинилац и 
код управљања ризиком техничких система. Ниво поузданости је значајан у свим фа-
зама животног циклуса техничких система. Резултати техничке дијагностике и поуз-
даности као показатељи квалитета техничких система могу се користити код ревита-
лизација, реконструкција, ремонта итд. Истраживање описује технике управљања 
ризиком методама функционалне дијагностике, тест дијагностике и методама поуз-
даности. 

У раду [31]: Информациони системи у индустријској производњи с подршком 
за превентивно одржавање и техничку дијагностику, Крунић, В., Крунић, М., Четић, 
Н. представљен је модел информационог система (ИС) у индустријској производњи 
с подршком за превентивно одржавање и аутоматску техничку дијагностику. По-
дршка се реализује једним дијелом кроз SCADA апликацију и другим дијелом кроз 
базу података и апликације којима се ажурирају стања инфраструктуре. Софтверски 
систем BlendIS комуницира са SCADA апликативним рјешењем за надзор и управ-
љање процесима израде производа, конкретно од дозирања компоненти по рецепту-
рама до контроле технолошких параметара и ускладиштења. Софтвер за надзор и 
контролу процеса има форму стандардног рјешења развијеног примјеном специјали-
зованих SCADA развојних софтверских пакета. Софтверску платформу чини Micro-
soft Windows, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio. За развој SCADA апли-
кације коришћен је Wonderware InTouch 8.0 пакет. Модел ИС је развијен за потребе 
Рафинерије нафте Нови Сад. Техничка дијагностика је утемељена на резултатима 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) методе примијењене на индустријске лини-
је и релевантну инфраструктурну опрему. Модел информационог система је настао 
као резултат вишегодишњег истраживања аутора у области развоја информационог 
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система у процесној индустрији, односно моделовању производних процеса. Експер-
тиза која је проистекла из много година рада на пројектовању система аутоматског 
управљања у којима је значајно мјесто заузимала подршка за превентивно одржава-
ње и аутоматску техничку дијагностику је помогла при пројектовању описаног сис-
тема. 

Један од примјера преласка с уобичајеног корективног начина одржавања на 
систем одржавања према стању увођењем система вибродијагностичког праћења 
стања вибрација приказан је у раду [32]: Vibrodiagnostic surveying of industrial electri-
cal equipment, Radionov, A., Evdokimov, A., Petukhova, O., Shokhina, G., Yabbarova, L. 
У раду су дати типични примјери отказа ротирајућих елемената инсталираних у пос-
тојећем производном процесу. Анализе обухватају отказе узроковане механичким 
оштећењима на пумпама, оштећења на лежајним мјестима електромотора, спојница-
ма те анализу директног спектра вибрација на поменутим позицијама. Друга врста 
анализа се односи на ротирајућим елементима с ваљкастим улежиштењем те 
оштећењем рукаваца вратила. Ове анализе обухватају спектралну анализу вибрација. 
Рад укључује и преглед врста отказа у случају рада асинхроних мотора. Уз стаци-
онарне системе за вибродијагностичка мјерења описан је рад и погодности које се 
могу остварити са преносним вибродијагностичким анализаторима. 

У раду [33]: Experience based diagnostic and condition based maintenance within 
production systems Funk, P., Jackson, M. анализира се веза између искуствене дија-
гностике и концепције одржавања према стању у производним системима и системи-
ма који користе роботске компоненте. Истраживања показују да у просјеку ефика-
сност производних процеса износи око 60% а да су реална очекивања око 80%. На 
степен ефикасности највећи утицај има број отказа и застоја у производном циклусу. 
Одржавање система је у директној вези са отказима система тако да развој и оптими-
зација концепција одржавања директно утиче на повећање степена ефикасности ком-
плетног система. Један од начина утврђивања стања компоненти система је и искус-
твена дијагностика. Лако доступна искуства и знања о понашању и стању система 
представљају велику помоћ у оквиру инжињерске праксе. Данас се прикупљање и 
обрада података искуствене дијагностике врши употребом рачунарских система за 
подршку и одлучивање као и системима вјештачке интелигенције. Само искусни 
оператер и добро едуковано особље може извршавати квалитетно скупљање подата-
ка о стању опреме и исти архивирати у лако доступну базу података. Овај приступ 
значајно смањује могућност грешке, скраћује вријеме идентификације те омогућава 
евентуалне корекције у конкретним посебним практичним случајевима. 

Примјена дијагностичког модела анализе вибрација за случај центрифугалних 
пумпи снага од 15 до 300 кW приказана је о раду [34]: Condition-Based Diagnostic Ap-
proach for Predicting the Maintenance Requirements of Machinery, Ugechi, C., Ogbon-
naya, E., Lilly, M., Ogaji, S., Probert, S. Анализа је показала одговарајућу вриједност 
нивоа вибрација од 0,9 до 2,7 mm/s за сигуран рад постројења, а да су за вриједности 
вибрација од 2,8 до 7,0 mm/s неопходне мјере континуалног мјерења стања система 
јер исти прелази у стање повећаног ризика. Описан дијагностички модел користи 
рачунарску подршку у оквиру модела вјештачке интелигенције и неуронских мрежа 
и примјенљив је за друге ротационе елементе који су у оквиру назначених распона 
снаге. И у поменутом случају показује се узајамна повезаност постизања високе про-
дуктивности индустријског система и постизањем нижих трошкова производње с 
примјеном политике одржавања према стању и примјене савремених достигнућа 
у области техничке дијагностике. Осигурање степена поузданости и доступности 
опреме производног система представља трајни циљ у оквиру развоја концепција 
одржавања. 

Приказ имплементације система за детекцију оштећења лежајева Бруел&Кја-
ер у склопу система папир машине описан је у раду [35]: Machine-Condition Monito-
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ring using Vibration Analysis The use of Spectrum Comparison for Bearing Fault Detecti-
on - A Case Study from Alma Paper Mill, Quebec, Canada, Brown, D., Jensen, T. Рад 
приказује низ предности инсталације система за рану детекцију оштећења лежајева. 
Детекција могућности оштећења далеко прије наступања критичног нивоа омогућава 
значајно смањење застоја и уштеду трошкова производње. Анализа резултата при-
мјене вибродијагностичких система приказана је преко седам студија случаја кон-
кретних догађаја у производном процесу папир машине „Alma Paper“ у Квебеку, Ка-
нада. Посебни случајеви детекције кварова на сушионим ваљцима, ваљцима филца и 
напојној пумпи као и интервенције на поменутим позицијама спријечили су настанак 
далеко озбиљнијих оштећења опреме. У анализи је детаљно описана коришћена 
опрема и начин њене примјене у конкретним догађајима (нпр. анализа фреквентног 
спектра коришћењем уског спектра, 3-Д приказ амплитуда, анализа тренда вибраци-
ја, итд.).  

Један од могуће примјењивих система у оквиру погона прераде у папирној 
индустрији је и систем подршке роботима. У раду [36]: Methodology for the vibration 
measurement and evaluation on the industrial robot Kuka, Vagaš, M., Semjon, J., Balaž, 
V., Varga, J., указано је на потребу примјене проактивног и интуитивног одржавања 
као кључног инструмента за максималну оперативну поузданост и употребљивости 
индустријских робота користећи услов минималних трошкова и употребе људских 
ресурса. Употреба метода вибродијагностике обезбјеђује оперативност робота, про-
дужење животног вијека и уштеду енергије. Мјерење вибрација је у конкретном 
случају реализовано с три врсте сензора убрзања. Процјена резултата је обезбијеђена 
преко рачунарског софтвера ScopeWin. FFT (Fast Fuorier Transformation) трансфор-
мација је примијењена за анализу спектра вибрација. Циљ рада лежи у предлагању 
свеобухватне методологије за мјерење и процјену вибрација за индустријски робот и 
служи као начин да се добију додатне препоруке и нацрт процедура за одржавање и 
дијагностика квара индустријских робота. 

Пројекција примјене резултати увођења концепције одржавања према стању 
на папир машини у компанији SCA у Collodi, Италија, приказани су у чланку [37] 
Condition Based Maintenance in the Paper Industry, MaintWorld, April 2014. Активност 
реконструкције концепције одржавања настала је након бројних проблема на маши-
нама и системским компонентама које су узроковале честе и дуготрајне застоје пос-
тројења. Напустила се концепција корективног одржавања и приступило се импле-
ментацији концепције одржавања према стању која подразумијева инсталацију мјера 
техничке дијагностике на претходно дефинисаним критичним мјестима. Као страте-
шког партнера за област увођења дијагностичких система и обраде резултата мјере-
ња изабрана је екстерна италијанска фирма ISE Industrial Service Engineering. Иста-
кнута је чињеница да је за правилан поступак одржавања била потреба увођења од-
говарајуће технологије, а тачан избор таквих технологија резултирао је успјех поли-
тике одржавања у цјелини. Ова чињеница има основну важност. Политика рекон-
струкције система одржавања проведена је кроз неколико фаза: анализа критичних 
компоненти система, инспекција од стране стручњака у смислу провођења комплек-
сних мјерења, формирање извјештаја - листе о прикупљеним подацима, њиховој ана-
лизи као и о препорукама за њихову елиминацију. Свакако да је неизоставан дио и 
процјена трошкова односно остваривање добити реализацијом одређене активности. 
Имплементација ефикасног плана одржавања заснованог на претходно дефинисаним 
условима одређује непосредне предности смањења губитака у производњи и тро-
шкова поправке, оптимизујући доступност машина. 

У литератури егзистира и велики број истраживачких радова од стране специ-
јализованих фирми које пружају подршку системима одржавања папир машина. Ис-
траживање разлике примјене иновативних програма за одржавање радних каракте-
ристика ваљака папир машина подржаних системима сталног мониторинга у односу 
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на традиционални начин праћења и корективног дјеловања приказан је у чланку [38] 
Twogether Voith Paper, 2010. Као кључне параметре праћења функционалности ваља-
ка папир машине дефинисани су температура лежајева, стање вибрација и квалитет 
површине облоге ваљака. Резултат истраживања и праћења економских параметара у 
оквиру вредновања одржавања даје позитиван резултат у смислу дужег радног пери-
ода без ризика од настанка отказа. Овај приступ има значајне предности не само у 
поређењу са корективним активностима већ и у случају уобичајеног приступа пре-
вентивног одржавања када се дијелови папир машине сервисирају у унапријед 
одређеним интервалима без обзира на преосталу употребљивост. 

Значај и главни разлози имплементације система превентивног одржавања у 
системима производње хигијенског папира са посебним нагласком на системе папир 
машина проказани су у студији случаја [39] Implementing Preventive Maintenance at a 
speciality paper mill, Shire. Приказан је развој фабрика папира од деведесетих година 
у смислу доступних рјешења одржавања система, појаву кризних економских пери-
ода упоредо са настојањима за повећање профитабилности и неопходности инвести-
ционог улагања и рјешења превентивног одржавања у смислу смањења отказа и сма-
њења трошкова. Нова организација одржавања подразумијева нове концепције на 
широком спектру активности које обухвата одржавање индустријских система а 
односи се на: 

 
 дефинисање стратегије у оквиру постављених захтјева дозвољених трошкова, 
доступности, радних карактеристика и постављених циљева; 

 организацију (CMMS – computerised maintenance management system); 
 заштиту животне животне средине (SHE – safety, health and environmental); 
 процјена ризика и критичности постројења; 
 досљедно планирање активности на основу стања процјене постројења; 
 примјену концепта ТPМ (TPM - Total Productive Maintenance) и укључивање свих 
корисника у процесе одржавања производног система; 

 утврђивање централно-процесног оријентисаног плана одржавања – PМ (PM - 
Plan of Maintenance Tasks) који је основа даљег поступка планирања.  

 
Смисао овог поступка планирања је минимизација активности и осмишљава-

ња најреалније варијанте планирања активности, затим инспекција тренутног стања 
опреме и увођење аутономног одржавања у дијеловима гдје је то могуће, као и стан-
дардизација радних поступака и увођење рутина у оквиру свакодневних радних 
активности и планирања, итд. Као крајњи резултат оваквог начина схватања нове 
концепције одржавања у оквиру производног процеса за производњу хигијенског па-
пира истиче се већа поузданост постројења. Времена застоја производње више нису 
пријетња за производњу, а брзина производне линије и брзина производње постепе-
но се стално повећавају. Примјена PМ се спроводи без повећања ресурса радне снаге 
што постаје у ствари свеобухватни тренд одржавања и редовна радна процедура/ру-
тина. 

Веома занимљиво размишљање о улози мониторинга у смислу очувања тро-
шкова пословања производног индустријског система приказано је у [40] Don't waste 
your time and money with Condition monitoring, Lifetime Reliability Solutions. У овом 
раду се на мониторинг стања гледа као на активност проналаска потенцијалног про-
блема која неспорно узрокује велики ангажман службе одржавања, веће трошкове и 
оптерећење људских ресурса одржавања. У овој анализи се примат даје економском 
аспекту који прати процес имплементације превентивног односно одржавања према 
стању. Као главни значај мониторинга одржавања према стању наглашава се његова 
улога у елиминацији свих потенцијалних аномалија што му је и основни бенефит. 
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Најбољи резултат се може добити ако се може одредити граница када постављена 
стратегија представља позитиван баланс између укупних трошкова одржавања тј. по-
словања система у односу на достизање жељеног нивоа поузданости уз минималне 
трошкове. Свака активност замјене стратегије одржавања мора да прати коначну 
пројекцију трошкова и у том случају постаје смислена и сврсисходна активност. 

Системи мониторинга и могућности контроле технолошког процеса примје-
ном метода и уређаја техничке дијагностике у склопу система за производњу папира 
велики значај имају у процесу контроле хемијских процеса и компоненти које се ко-
ристе. Једно од истраживања које описује праћење процеса преко анализе сигнала 
Fault Detection and Isolation (FDI) процедуре за контролу употребе хемијских компо-
ненти приказано је у [41]: Multi-scale PCA based fault diagnosis on a paper mill plant. 
Контроле процеса производње напредним технологијама омогућавају задовољавање 
норми сигурности и заштите човјекове животне средине и у великој мјери зависе од 
квалитета података које пружају сензори. Познато је да су хемијски процеси у окви-
ру производног процеса добро опремљени сензорима за мјерење, као што су сензори 
температуре, протока, притиска и електричних величина. Доступност многих сензо-
ра пружа могућност за откривање и идентификацију грешака, јер су мјерења сензора 
у нормалним условима у високој корелацији. Ове корелације су углавном посљедица 
физичких и хемијских принципа који регулишу процесне операције, као што су ма-
сени и енергетски биланси. Индустрија папира је производни сектор са високим сте-
пеном аутоматизације и, с обзиром на то да савремени папирни млин има стотине 
сензора и актуатора повезаних са својим системима за аутоматизацију, евидентно је 
да су неке систематске методе потребне за обраду података. 

Директна примјена савремених дијагностичких система и резултата праћења 
карактеристика рада система и понашања лежајних мјеста позиције преса папир ма-
шине приказана је у [42]: SKF Pulp and Paper Practices. У оквиру неколико, тачније 
15 карактеристичних случаја из праксе, дат је приказ утицаја коришћења дијагнос-
тичких уређаја у смислу добијања резултата који помажу у доношењу кључних 
одлука о начину рада и коришћењу опреме производног процеса. Примјена дијагнос-
тичких уређаја се односи на поступке и контролу монтаже великих лежајева преса 
папир машине, дефинисање радијалних и аксијалних зазора те софтверску подршку 
која обезбјеђује захтијевани ниво тачности и поузданости. Један дио истраживања 
и едукације се односи и на контролу стања лежаја у процесима поступака ревизионог 
брушења облоге пресе који представљају редовне периодичне сервисне активности. 
Смисао дијагностике је давање упута и мишљења око могућности повећања радне 
брзине папир машине и могућих посљедица по производни процес и стање ко-
риштене опрема. Основа процеса доношења закључака је контрола стања понашања 
лежајева и услова који дефинишу лежајна мјеста. Како се ради о веома захтјевним 
позицијама, један дио истраживања се односи и на резултате дијагностичких мјере-
ња и калкулације оптерећења специфичних прес ваљака папир машине уз могућност 
визуализације деформација ваљака под дјеловањем радних оптерећења. 

Коришћење савремених дијагностичких уређаја у процесима континуалног 
рада система папир машина могу у значајној мјери утицати на превенцију отказних 
стања и настанку великих трошкова одржавања, односно трошкова производње. 
У студији случаја [43]: Case Studies on Paper Machine Vibration Problems, Andrew K. 
Costain, дати су примјери анализе резултата мјерења дијагностичких система инста-
лираних на различите радне позиције папир машина, као што су проблеми редуктора 
погонског ваљка ситове групе ваљака папир машине за производњу графичког папи-
ра, наборавање облоге прес ваљка у В-нип конструкцији, резонанција носеће стру-
ктуре сушионог ваљка у папир машини за графички папир и вибрације водилног ва-
љка за намотавање натрона. Сви описани случајеви представљају широк спектар ра-
зличитих проблема који се могу појавити на папир машинама у току производног 
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процеса. Рана дијагноза и откривање потенцијалних и узрока већ насталих проблема 
могућа је једино у случају постојања одговарајуће софистициране дијагностичке 
опреме. Анализом резултата мјерења радних физичких карактеристика који сваки 
појединачни поремећај узрокује могуће је извући закључке и дати приједлоге за ели-
минацију проблема или у крајњој линији избјегавању већих штетних посљедица. 
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3) Допринос тезе у рјешавању изучаваног проблема истраживања 
 
Из анализе резултата досадашњих истраживања је јасно наглашено да је тема 

истраживања врло актуелна како са аспекта научних истраживања, тако и са аспекта 
практичне примјене резултата истраживања. Кандидат мр Дејан Бранковић је 
детаљно образложио и објединио теоријске поставке процеса оптимизације 
поузданости рада коришћењем концепција одржавања према стању увођењем метода 
техничке дијагностике у индустријском реалном систему за производњу хигијенског 
папира.  

Резултати рада производног индустријског система се могу значајно побољ-
шати примјеном концепције одржавања према стању. Примјена конвенционалних 
поступака отклањања отказа у тренутку када су већ наступили уступа мјесто метода-
ма планирања поправки и превентивних активности одржавања са циљем елимина-
ције услова потпуног застоја производног погона а тиме и настанка великих губита-
ка у пословању комплетног система. Непостојање плана поправки производног сис-
тема значи „планирање губитака“ пословног система, што свакако треба избјегавати. 

Методе техничке дијагностике, примијењене у одговарајућим условима рада 
елемената система – машина, омогућавају праћење радних параметара и рано откри-
вање свих одступања оптималних радних вриједности процеса. Уколико се право-
времено добије квалитетна и употребљива информација о стању параметара система 
и уколико су унапријед познате оптималне вриједности, може се правовремено коре-
ктивно дјеловати и спријечити настанак услова за отказ и узроковање високих тро-
шкова производног процеса и одржавања.  

Анализа периода рада реалног индустријског система примјеном система те-
хничке дијагностике у поређењу с периодом рада који се ослања на традиционалне 
и искуствене методе (методе субјективне оцјене стања и радних карактеристика еле-
мената техничког система), показује значајно смањење укупног броја отказа елеме-
ната производног система. Ово може бити веома корисна информација приликом 
пројектовања и набавке нових под/система који се интегришу у постојећи произво-
дни систем. Уколико је могуће, сваки нови елемент система треба да има могућност 
инсталације система праћења радних карактеристика који током експлоатације може 
оправдати своје улагање удјелом смањења укупног броја отказа система. 

Примјена статистичких метода доказује постојање значајног утицаја између 
укупног броја отказа производног постројења прије и након примјене метода те-
хничке дијагностике. Анализа је обухватила отказе који су по природи настанка ве-
зани за дјеловање службе одржавања. Оптимизација производног процеса се односи 
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на показатеље који су у директној вези с унапређењима стања поузданости кри-
тичних позиција производног система.    

Сазнања добијена егзактним прорачуном расположивости опреме дају увид 
у стварне процесе и догађаје везане за услове рада и техничко стање опреме за рад, 
што представља улазне параметре за планирање будућих процеса одржавања. Развој 
и примјена нових концепција у оквиру организације система одржавања треба да 
подржи позитивне процесе оптимизације технолошких процеса. Крајњи резултат 
примјене неког новог, научно признатог система организације система одржавања, 
треба да има шири значај за пословни систем, а не да служи само као мјерило испу-
њења функције одржавања.  

Дефинисањем реалног тренутног стања опреме примјеном метода техничке 
дијагностике стварају се услови за квалитетно планирање поправки. Добро планиран 
застој постројења у циљу превенције отказа не значи само уштеду у времену, по-
већање сатног учинка и већу производњу већ и ниже трошкове резервних дијелова, 
оптимизацију складишта и радног капитала, добру координацију с екстерним фирма-
ма, оптимално коришћење опреме за рад, рационално коришћење људских ресурса и 
повећање степена сигурности на раду. Планирање активности одржавања обезбјеђује 
квалитетније испуњење основне функције одржавања производне опреме која је ус-
мјерена основном циљу: постизање максималне расположивости и поузданости ин-
сталиране опреме уз минималне трошкове, а све у циљу остваривања максималне до-
бити пословног система.  

Техничка дијагностика реалног индустријског система може дати веома добар 
резултат у смислу оптимизације производних процеса и повећањем укупне ефекти-
вности производног система. Посматрајући производни систем као дио пословног 
система, а пословни систем као дио шире друштвене заједнице може се успоставити 
јасна веза примјене модерних техничких достигнућа са свеукупним напретком 
окружења у којем пословни систем „живи“ и у ком се исти развија. Друга димензија 
утицаја модерних техничких рјешења на животну средину је испуњење еколошких 
норми и очување заштите животне средине, којој се поклања велика пажња прили-
ком избора и примјене дијагностичких система.  

Могућност праћења савремених дијагностичких система условљена је адеква-
тном степену образовања, обучености, али и искуства особља службе одржавања, ко-
је је задужено за обезбјеђење спремности постројења. Стална и неодвојива веза с те-
хнолошким особљем, које треба да активно учествује у програму праћења свих до-
гађаја у току експлоатације опреме за рад, представља основу модерних концепција 
одржавања, као што је ТПМ у оквиру којег техничка дијагностика и принципи 
одржавања према стању чине саставни и неодвојиви дио. 
 

4) Очекивани научни и прагматични доприноси дисертације 
 
Да би примијенили концепцију одржавања према стању у оквиру производног 

система за производњу папира и оптимизовали показатеље ефективности потребно 
је на методолошки начин дефинисати поступке који имају логичку повезаност и чија 
реализација може дати конкретан и мјерљив резултат. Кандидат је користио 
оригинални алгоритам методологије оптимизације поузданости техничког система 
примјеном метода техничке дијагностике. Основу сваког процеса праћења величина 
које описују стање проматраног система чини база података. У конкретном случају, 
база података формирана је на основу анализе које све радне процедуре и мјерљиви 
подаци су одговарајући у смислу мјерљивости и везе са показатељима ефикасности. 
У првом реду, базу података чине дневни извјештаји о производњи који се кумулати-
вно сумирају у мјесечном прегледу. Као саставни дио велике базе података су 
и извјештаји о тренутном стању вибрација на критичним позицијама папир машине. 
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Систем мониторинга даје податке о понашању система у претходном временском 
периоду (историја вриједности амплитуда осциловања), што је од великог значаја за 
поступак планирања превентивних активности, а у неповољном случају и провођење 
корективних мјера/оправки.  

Ефекти примјене новог модела оптимизације поузданости производног систе-
ма анализирани су у односу на резултате везане за одржавање техничког система за 
претходни период у ком су забиљежени проблеми и дефинисана критична мјеста у 
функционисању производног система. Нагласак је дат на елементе које је било по-
требно унаприједити како би крајњи резултат дјеловања и улоге система одржавања 
био позитиван, односно укупан број отказа производног система био сведен на нај-
мању могућу мјеру. 

 
 

-1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, 
циљеве и хипотезе; 

2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 
проблема који је истраживан (водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те 
области код нас и у свијету); 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања; 

4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 
1) Материјал који је обрађиван и критеријуми његовог избора 

 
Фокус истраживања, презентованих у докторској дисертацији мр Дејана 

Бранковића, јесте експериментална анализа процеса увођења техничке дијагностике 
у одржавање према стању техничких система и оптимизација ефективности у 
индустријском систему за производњу хигијенског папира. Обезбиједити конти-
нуиран рад производног система подразумијева сагледавање свих аспеката произво-
дног процеса и средстава за рад те процјену стања и спремности производних капа-
цитета. Уколико се може одредити стање оперативне готовости и поузданости пос-
тројења могу се уочити и критична мјеста у процесу на које је потребно обратити по-
себну пажњу, јер ова мјеста могу у значајнијој мјери утицати на број отказа и ефе-
ктивност производног процеса. Рад се заснива на претпоставци да се резултати рада 
производног система могу битно позитивно разликовати уколико се правилно при-
мијени одговарајућа концепција одржавања. Она подразумијева детаљну анализу 
проблема и дефинисање критичних позиција за које је оправдано размишљање о дру-
гачијем начину контроле радних параметара и плану превентивног дјеловања. 
 

2) Метод истраживања 
 
Кандидат је у уводним разматрањима у оквиру докторске дисертација указао 

на актуелност и потребу проведених истраживања. Експериментална истраживања 
се односе на праћење реалних параметара с критичних мјеста која генеришу отказе 
производног реалног система – у конкретном случају фирме СХП Целекс, Бања Лу-
ка. Овај корак предвиђа комплетну статистичку анализу, утврђивање веза с осталим 
техничко-технолошким цјелинама, одређивање интервала повјерења те математичко 
тестирање постављених хипотеза. Резултати примјене одређених побољшања проце-
са одржавања су конкретни - директни и индиректни резултати у производном про-
цесу.  

Обрада статистичких података односи се на статистичку анализу промјене 
стања техничког система. Пошто је та промјена случајног карактера узрокована 
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већим бројем фактора у експлоатацији, представља се с функцијом густине расподје-
ле параметара стања у било ком тренутку времена и тестира према законима функци-
ја расподјеле. Анализа обухвата тестирање интервала поузданости, откривање сим-
птома неисправног стања, одређивањем појединих параметара стања и њиховим упо-
ређивањем са дозвољеним вриједностима. 

У поступку израде докторске дисертације кориштене су сљедеће научне мето-
де: 

 
 метода анализе (односи се на почетни дио прегледа теоријских истраживања), 
 метода дескрипције (приликом описа резултата досадашњих истраживања), 
 метода моделовања (приликом израде модела оптимизације одржавања те-
хничког система), 

 метода индукције (приликом извлачења општих закључака о успјешности ра-
зличитих доказаних модела одржавања у сличним техничким системима као 
што је индустријско производно постројење за производњу хигијенског папи-
ра), 

 статистичке методе (прикупљање података/узорака, тестирање функција зако-
на расподјеле, параметарски тестови), 

 методе синтезе (за анализу резултата истраживања). 
На основу постављеног проблема, анализе досадашњих истраживања рјешења 

датог проблема и образложеног циља истраживања, у оквиру дисертације доказане 
су сљедеће хипотезе: 

 
 на радну способност индустријског производног система, који је динамичан и 
у сталној интеракцији са осталим елементима пословног система, се може 
активно утицати и држати је под контролом примјеном научних метода 
инжењерства животног циклуса техничких система.  

 постојеће стратегије одржавања производних система за производњу хигијен-
ског папира према стању се могу значајно унаприједити имплементацијом но-
вих рјешења праћења отказа и савременим системима техничке дијагностике, 
а све у сврху правовременог откривања потенцијалног узрока отказа и то пу-
тем:  
- примјене нових метода оптимизације поузданости производног система 

узкоришћење савремених метода тренутне, периодичне или континуалне 
контроле параметара те анализу критичних мјеста која узрокују отказе 
комплетног техничког система, 

- смањење броја отказа производног система, а тиме и остваривање позити-
внијег пословног резултата (нагласак на смањење трошкова одржавања). 

 анализа резултата експерименталних истраживања указује на позитивну про-
мјену степена оперативне готовости и поузданости кључних елемената реал-
ног индустријског система примјеном метода техничке дијагностике. 
 
План истраживања које је кандидат дао приликом пријаве докторске 

дисертације је остао непромијењен. У односу на савремена достигнућа, примијењене 
научне методе су адекватне и тачне, а дефинисана методологија рада научно и 
стручно исправна и потпуна. Статистичка обрада података је адекватна, 
свеобухватна и са бројним компарацијама, како између излаза модела и измјерених 
вриједности, тако и са резултатима који су били доступни из истражене литературе. 
Развијени модели су оригинални и свеобухватни, са добро одабраним параметрима 
процеса. Треба посебно истаћи да је кандидат, систематично представио резултате 
истраживања, извршио квалитетну анализу и  поређења резултата  и извео исправне 
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закључке о анализираним процесима, што указује да је кандидат озбиљно и 
свеобухватно истражио процес оптимизације поузданости промјеном процеса 
одржавања према стању. Изведени закључци указују да је кандидат прецизно описао 
врло сложена проблематику процеса оптимизације у сложеном индустријском 
систему, која је посљедица сложених међусобних утицаја параметара процеса 
производње, примјене техничке дијагностике и реализоване оптимизације с циљем 
побољшања нивоа поузданости у реалном индустријском техничком систему. 
 

1) Објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала; 

2) Дати кратак увид у примијењени метод истраживања при чему је важно оцијенити сљедеће: 
1. Да ли су примијењене методе истраживања адекватне, довољно тачне и савремене, имајући у 

виду достигнућа на том пољу у свјетским нивоима; 
2. Да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве 

докторске тезе, ако јесте зашто; 
3. Да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, за 

поуздано истраживање; 

4. Да ли је статистичка обрада података адекватна. 

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

1) Резултати истраживања и њихов научни допринос 
 
Узимајући у обзир актуелност проблематике и досадашња истраживања, а 

увидом у резултате проведених теоретских и експерименталних истраживања 
презентованих у оквиру докторске дисертације мр Дејана Бранковића, Комисија 
закључује да су остварени сљедећи научни доприноси: 

 
 Извршена је свеобухватна и исцрпна анализа досадашњих истраживања која су 
детаљно презентована према проблематици и циљевима истраживања, те 
техникама процеса оптимизације. 

 Развијене су теоретске подлоге, описани и систематизовани предуслови и 
смјернице за извођење процеса.  

 Развијен је оригинални алгоритам методологије оптимизације поузданости 
техничког система примјеном метода техничке дијагностике, кроз систематско 
увезан концепт корелације више подмодела (Имплементација, Мјерење, 
Упоређивање, Верификација), који имају логичку повезаност и чија реализација 
за резултат има конкретан и мјерљив резултат. 

 Јединственост приступа у дефинисању ефективних улазних параметара на бази 
радних процедура и показатеља ефикасности техничког система у цјелини.  

 Да би предложили адекватно прихватљиво рјешење морала се провести комплек-
сна анализа постојећег стања (анализу техничких карактеристика поменутих по-
зиција и припадајућих лежајева, анализу историје отказа лежајева прес ваљака 
усисне и слијепобушене пресе, могућност примјене одговарајућег дијагностичког 
система у реалним условима производног процеса, излазни параметар који би се 
пратио и који може да благовремено укаже  тј. упозори на могућност отказа те-
хничког система давањем релевантне прогнозе, начин валоризације тј. вреднова-
ња учинка дјеловања система техничке дијагностике, анализу утицаја дјеловања 
примијењене техничке дијагностике на степен поузданости производног система, 
анализу утицаја на смањење трошкова одржавања). 

 Јединствен и оригиналан приступ у оцјени. Након формирања базе података 
проводи се анализа кључних параметара који имају одлучујући утицај на 
реализовану производњу, сате отказа и трошковну страну одржавања 
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производног система која је саставни дио главних параметара који се прате од 
стране одржавања. Критична позиција техничког система може имати значајан 
утицај било да се ради о трошковној страни или у односу на обезбјеђење 
континуитета производног процеса. Анализом услова у којима критична позиција 
дјелује у оквиру технолошког система добијају се подаци о параметрима 
праћења, тј. мјерљивим величинама које описују стање радних карактеристика 
критичне позиције у времену посматрања. Од правилног избора величина које се 
прате зависи и квалитет добијене информације на коју се може корективно 
дјеловати. Информација која се добија праћењем треба да је сврсисходна, да 
описује управо ону карактеристику система на коју се може дјеловати и као 
крајњи резултат дјеловања може елиминисати уочени проблем. Избором 
параметара праћења утврђује се план праћења који се планира за одређени 
временски период посматрања, уколико се ради о тренутном проблему или 
континуално, уколико се ради о сталном надзору критичне позиције. Резултат 
формирања базе и анализе улазних величина је избор одговарајућег техничког 
система за мониторинг система, односно појединог елемента система. 

 Дјеловање одабраног дијагностичког система у реалним производним условима 
представља процес мјерења дефинисаних радних величина и њихово поређење са 
оптималним вриједностима. Систем за мјерење се пројектује да има могућност 
упозорења на повећање измјерених вриједности уколико вриједности мјерења 
пређу унапријед дефинисане границе. Дозвољене границе оптималног рада 
система односно вриједности у оквиру којих би требало да се нађу мјерене вели-
чине зависе од техничких карактеристика система, услова технолошког процеса 
и услова које прописује произвођач сваке од компоненти система који се 
посматра. Неријетко је случај да нпр. услови технолошког процеса значајно 
смањују оптималне границе мјерених величина у односу на вриједности које 
прописује произвођач елемената система и то управо из разлога повећања си-
гурности производног система. Разлог је најчешће у трошковној страни јер су 
трошкови отказа и хаварије далеко већи него што су услови рада са строжим 
толеранцијама мјерених величина. 

 Резултат дјеловања процеса мјерења и упоређивања стварних и прописаних 
вриједности је доношење одлуке о реализацији корективних или превентивних 
мјера. Корективне мјере су тренутног карактера и односе се на елиминацију 
уоченог проблема. Најчешће су то ситуације отказа или високог ризика по 
настанак значајних оштећења опреме на основу којих се проводе тренутне попра-
вке уз неизбјежан прекид производног процеса. Овај поступак је трошковно на-
јнеповољнији јер се односи на филозофију „ради док не стане“, што није 
оптималан поступак, али је некада и неизбјежан. Други начин елиминације 
уоченог проблема је планирање поправки уколико је то временски изводљиво тј. 
уколико природа уоченог квара даје довољно времена да систем може да ради 
у условима ризика без нарушавања нормалних радних услова (радних брзина, 
квалитета производа, сигурности радника, итд.). У оквиру планирања активности 
поправки веома је битно дефинисати термине реализације планских поправки. 
Идеална ситуација је планирање термина поправке непосредно прије губитка 
радних карактеристика елемента система који је дијагностички уочен као 
проблематичан, јер то значи да систем користи максималан радни вијек опреме, 
добија се на укупном времену у којем систем ради уз значајну уштеду трошкова 
на замјени резервних дијелова. Донијети одлуку о правовременом термину 
планске поправке није једноставно. Савремени и високософистицирани 
дијагностички системи могу много помоћи код избора термина поправке, али је 
и велики утицај искуства одговорних радника који раде на планирању 
активности одржавања. Показало се да искусни и добро едуковани руководећи 
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радници својим анализама чињеница и података те правовременим одлукама 
у највећој мјери утичу на крајње резултате пословања комплетног система. 

 Све резултате дјеловања система техничке дијагностике неопходно је 
анализирати да би се могао донијети закључак да ли мјере мониторинга имају 
значајан утицај на ефективност производног система и да ли су оправдале 
очекивања у смислу превентивних мјера техничке заштите тј. одржавања 
и побољшања економских резултата. У том смислу, алгоритам предвиђа анализу 
показатеља успјешности система и то вредновања ефективности производног 
система преко анализе расположивости, искоришћења перформанси и степена 
квалитета. Такође, релевантан податак о успјешности имплементираног модела 
представља истраживање оперативне готовости и поузданости техничког 
система, што уједно представља мјеру успјешности система одржавања у оквиру 
којег је и представљен систем техничке дијагностике. Као помоћни алати за 
процес вредновања користе се статистичке методе, тестирање хипотезе 
и параметарски тестови. Сви ови резултати дају реалну слику успјешности 
примијењеног система техничке дијагностике у оквиру концепције одржавања 
према стању. 

 Сва теоријска разматрања о могућем утицају имплементације новог система на 
реалан процес добијају на значају уколико их је могуће верификовати у оквиру 
реалног индустријског производног система. Алгоритам ће се верификовати 
у реалном производном систему за производњу хигијенског папира. На крају се 
може донијети закључак о мјери успјешности и постојању утицаја примјене 
концепције одржавања према стању на резултате производног система. Закључак 
треба да прикаже да ли и у којој мјери можемо оптимизирати поузданост 
производног система примјеном метода техничке дијагностике. Како се ради 
о континуалном производном процесу примјена организације и концепције 
одржавања према стању има посебан значај. Вриједности добијених резултата су 
релевантан податак примјенљив за све сродне производне системе континуалног 
режима рада.  

 Оригинални адекватни модели функција за дефинисање корективних мјера, с 
обзиром на проблематику узрока проблема смањене поузданости у раду 
техничког система прије увођења дијагностичких система (посебно система за 
вибродијагностику током експлоатације). Захтјев за континуалан рад постројења 
био је лимитирајући фактор у смислу немогућности провођења тестова у смислу 
утврђивања узрока проблема. 

 Адекватност предложених модела је потврђена опсежним експериментална 
истраживањима. Резултати упућују на ефикасну примјену предложеног 
алгоритма оптимизације.  

 Практична корист проведених истраживања је врло значајна. Дати су 
технолошки оквири који служе за развој база података процеса одржавања према 
стању уз примјену метода техничке дијагностике у оквиру индустријских 
постројења паирне конфекције. Они садрже смјернице за избор услова и режима 
одржавања у производним условима у сврху постизања високе продуктивности и 
нижих трошкова.  

 Оцјена учинка дјеловања техничке дијагностике представљена је истраживањем 
и анализом показатеља ефективности система папир машине и то за период до 
инсталације система техничке дијагностике на позицијама преса папир машине 
и за исти временски период након инсталације поменутог система. За прорачун 
ефективности производног система папир машине формирана је база података 
која је обухватила праћење и евиденцију радних параметара у току производног 
процеса. Као кључни фактори дефинисани су: нето остварена производња, сати 
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отказа, временско искоришћење, планирани застоји постројења… У конкретном 
случају, у склопу праћења радних параметара уведен је систем евиденције који се 
свакодневно ажурира у рачунарски систем од стране одговорних радника током 
смјена у оквиру радних циклуса. Овај поступак омогућава постојање сталне 
релевантне базе података која се може користити у случајевима појаве одступања 
планираних норми и радних величина производног процеса.  

 Као и у случају истраживања ефективности за период до инсталације техничке 
дијагностике, исти поступак користимо и за оцјену стања након увођења новог 
система праћења стања. Битно је истаћи да се праћење радних параметара односи 
на два једнака временска интервала с истим радним рутинама. Као значајнија 
карактеристика одступања у оквиру овог посматраног периода могу се истаћи 
два временски дужа ремонтна интервала (јануар и децембар 2016. године), али се 
они односе на реализацију инвестиционих активности, односно нису резултат 
отказа опстројења усљед активности службе одржавања.  

 Дефинисање понашања производног система уз одржавање радних карактеристи-
ка под утицајем многобројних фактора који утичу на промјене стања система (а 
које су у вези са ангажманом службе одржавања), предмет су анализе и ис-
траживања поузданости. Према научној терминологији, поузданост представља 
вјероватноћу да ће систем (елемент, компонента или производ) радити без отказа, 
у одређеном временском интервалу, у специфицираним условима и са дефиниса-
ним перформансама. Квантификација поузданости је могућа тек након евиденти-
рања стања отказа. Циљ добијања податка о степену поузданости је предвиђање 
тренутка отказа. Поузданост је анализирана сумаризацијом података за два вре-
менска интервала праћења – прије и након инсталације система техничке дија-
гностике.  

 Експериментална истраживања обухватала су прикупљање реалних података 
производног система, формирање базе података, анализа, обрада и поређење ре-
зултата истраживања и верификација истраживања уз извођење закључака.  

 Докторска дисертација је доказала главну хипотезу: „Примјена концепција 
одржавања према стању на папир машинама може допринијети повишењу уку-
пног нивоа поузданости тим машина.“ Резултати анализе поузданости показују 
позитиван тренд у претходно дефинисаном периоду праћења. Анализа ефекти-
вности реалног производног система указује на евидентно повећање нивоа поуз-
даности и оперативне готовости те смањење интензитета отказа уз блажи пораст 
коефицијента оперативне готовости, што се може објаснити реализацијом гла-
вних инвестиционих активности током генералног ремонта постројења папир ма-
шине у периоду након реализације мјера техничке дијагностике. 

 
2) Критичност и коректност тумачења резултата 

 
Кандидат је презентовао резултате истраживања на јасан, правилан и 

технички исправан начин. Систематском анализом досадашњих истраживања, извео 
је битне закључке о недовољно истраженим феноменима у области оптимизације 
поузданости индустријских техничких система увођењем одржавања према стању, те 
врло јасно и прецизно идентификовао проблем истраживања. Користио је велики 
број шематских и дијаграмских приказа добијених резултата. Врло јасно и логично 
је објаснио и повезао добијене резултате, при чему се ослањао на раније теоретске 
закључке и моделе развијене у дисертацији. Испољио је јасну критичност у 
доношењу закључака о властитим истраживањима и њиховој подударности односно 
евентуалним разликама у односу на истраживања других аутора. Анализу постав-
љене хипотезе представља провјера закона расподјеле, провјера исправности постав-
љене хипотезе, дефинисање параметара закона расподјеле, приказ дијаграма функци-
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је густине времена рада до појаве стања у отказу. Смисао провођења Колмогоров – 
Смирнов теста је у томе да се изврши провјера да ли подаци везани за стање параме-
тара система припадају расподјели претпостављеној у претходно постављеној хипо-
тези. Овај тест се примјењује само за континуалне расподјеле и ослања се на оцјени 
максималне разлике између вриједности кумулативне функције посматраних подата-
ка стања реалног система и вриједности кумулативне функције назначене у претпос-
тављеној расподјели. Тестирање хипотезе о једнакости средина отказа производног 
система имало је за циљ провјеру постојања међусобне зависности стања рада реал-
ног система прије и послије имплементације техничке дијагностике. Карактеристике 
стања реалног система могу се реално приказати утицајем поремећаја - отказа у 
производном процесу који узрокују директно губитак производње. Треба напомену-
ти да се за анализу користе искључиво подаци о отказима који доводе реалан систем 
у потпуно стање отказа, а који су узроковани отказом појединачног уређаја - склопа 
за чије поновно стављање у рад је неопходно ангажовање службе одржавања. Преци-
зније, сви застоји технолошке природе као што су чишћења, прелазак са једног на 
други производни асортиман, припрема за производњу бојеног или старог папира, те 
застоји усљед недостатка медија (вода, ваздух, електрична енергија), а који су иза-
звани спољним факторима, неће ући у разматрање. Овим се добијају показатељи 
утицаја конкретних уређаја на рад система.  
 

3) Нова сазнања и будући правци истраживања 
 
Истраживања у оквиру докторске дисертације кандидата мр Дејана 

Бранковића, поред тога што у потпуности представљају рјешење постављеног 
проблема, упућују на могуће правце будућих истраживања. У осмом поглављу дат је 
преглед праваца наредни истраживања.  

Као најзначајнији правац будућих истраживања може се истакнути анализа 
и конструктивно рјешење критичне позиције улежиштења усисне пресе папир маши-
не. Дефинисање критичних позиција реалног производног система папир машине и 
анализа трошкова замјене лежајева усисне пресе показује и потребу за дефинисањем 
и оптимизацијом техничког рјешења улежиштења усисне пресе, које би елиминисало 
проблем учесталих замјена скупих великих лежаја са дужим роковима испоруке 
у процесу њихове набавке. Реализација мјера техничке дијагностике дала је за резул-
тат одређени степен оптимизације поузданости производног процеса, али није у по-
тпуности елиминисала технички проблем. Даље истраживање би се могло провести 
у смислу дефинисања рјешења и симулације рада система усисне пресе са новим, 
стандарднијим радијалним типом лежаја умјесто досадашњег сферног. Тренутно 
конструктивно рјешење (из 1982. године) подразумијева могућност подношења ве-
ликих радних оптерећења у току самог рада, а посебно у случајевима неједнаког ли-
нијског притиска и неравномјерног поступка запресавања (веза преса – сушиони ци-
линдар). Овај технички захтјев ријешен је кориштењем сферног типа лежаја на обје 
стране улежиштења усисне пресе док се аксијалне вибрације подносе конструкти-
вном изведбом додатног аксијалног лежаја смјештеног у унутрашњости погонске 
стране усисне пресе. Ново рјешење свакако треба да усвоји поменути технички зах-
тјев, али са стандардном изведбом радијалног, на тржишту лако доступног лежаја.  
Нови тип лежаја свакако може да има и захтјеве везане за конструктивну измјену 
лежајних мјеста. 

У случају конкретног реалног производног система папир машине, постоји 
могућност и потреба за проширењем постојећег дијагностичког система на контролу 
осталих кључних позиција као што су: систем ваљака филчеве скупине, систем ваља-
ка ситове скупине, као и контрола протока уља у централном систему подмазивања. 

Инсталацијом савремених система мјерења и контроле вибрација и протока 
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кључних позиција били би створени предуслови за квалитетно праћење главних ве-
личина стања и техничких карактеристика опреме.  

Осим контроле техничког стања опреме и подизања нивоа поузданости на ви-
ши ниво, мјере техничке дијагностике се у конкретном случају производног система 
папир машине могу примијенити за праћење и анализу техничког и технолошког 
стања производног процеса. Модерни дијагностички системи као што је Vigilance, 
дијагностички систем за рану детекцију chatter marks, имају могућност оптимизације 
технолошког процеса у смислу мониторинга и контроле начина дозирања средстава 
за заштиту сушионог цилиндра (coating). Адекватном заштитом система се услови 
рада папир машине контролишу и усмјеравају у стабилан режим, који омогућава ма-
ксимално временско искоришћење и испуњење плана производње. 

Праћење и анализу резултата показатеља поузданости производног система 
могуће је објединити у јединствен софтверски програм, који би указивао на тренутне 
вриједности временског искоришћења и расположивости, а самим тим и поузданости 
система папир машине. Свакако да овакав систем подразумијева велику базу подата-
ка о тренутном стању радних величина система те унапријед дефинисање дозвоље-
них вриједности одступања. Овакав систем захтијева значајна инвестициона улагања 
с обзиром на то да се ради о инсталацији већег броја сложених техничких уређаја за 
праћење физичких величина које карактеришу рад претходно дефинисаних компо-
ненти система које се прате и чији се рад вреднује. 

 
1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 
2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, 

упоређујући са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно 
критичности; 

3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски 
и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или 
назирати. 

 
VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 

 
Дисертација мр Дејана Бранковића под називом „Оптимизација 

поузданости рада производног система за производњу хигијенског папира 
коришћењем концепција одржавања према стању“, урађена је  у складу са 
савременим принципима и методологијом научног-истраживачког рада, те у 
складу са постављеним образложењима које је кандидат дао приликом пријаве 
теме. Дисертација садржи све неопходне елементе које захтијева савремени 
научно-истраживачки рад, као што су теоретска истраживања, експериментална 
истраживања и моделирање. Сви елементи су изложени на јасан и конкретан 
начин, са научним утемељењем. Главни допринос докторске дисертације 
кандидата мр Дејана Бранковића се односи на развој оригиналног модела 
презентованог кроз алгоритам процеса оптимизације поузданости индустријског 
техничког система за производњу хигијенског папира, којим се описује процес 
оптимизације поузданости техниочког система са изразито сложеним утицајем 
технолошких параметара, услова рада и одржавања. Поред наведених утицаја, 
кандидат је моделирањем обухватио и утицај увођења техничке дијагностике у 
реалан технички систем. Адекватним планирањем активности одржавања обез-
бјеђује се квалитетније испуњење основне функције одржавања производне опре-
ме која је усмјерена основном циљу: постизање максималне расположивости и по-
узданости инсталиране опреме уз минималне трошкове, а све у циљу остваривања 
максималне добити пословног система. С друге стране, могућност праћења савре-
мених дијагностичких система условљена је адекватном степену образовања, 
обучености, али и искуства особља службе одржавања, које је задужено за 






